Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde

Dato:

TIRSDAG den 22. OKTOBER 2019 kl. 1800 - 2100.

Sted:

Ridemandsmølle, foreningsstuen.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af
Brugergruppen Ridemandsmølle.

Susanne A, Knud, Caroline, Peter, Laila og Charlotte, Lars, Søren, Henrik N.,
Benny, Poul E, Lone, Jørgen O, Erik Steffensen og Poul

Fravær med afbud: Susanne R., Kim, Henrik N, Maggi og Tina
Fravær uden afbud: -

Dagsorden:
1. Præsentation af nye medlemmer
Poul bød velkommen til dette fællesmøde, hvorefter der var præsentation af de enkelte
medlemmer.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Poul ønskede pkt. 8 flyttet op under pkt. 6. Dagsorden derefter godkendt.
3. Kommentar til referat fra Samrådets møde 13. juni 2019.
Poul oplyste, at næste års Ren by vil blive afholdt den 26. april 2020.
4. Orientering om møde med Aalborg kommune og udmøntning af
byplanlægningen.
Poul orienterede om afholdt møde med kommunen om udmøntning af byplanen. Der var
stadigvæk penge til nye projekter efter at stien og legepladsen var lavet.
På mødet blev aftalt, at der skulle laves sti omkring Møllesøen og opføres en bålhytte /
Madpakkehytte på marken bage Møllesøen.
Derudover skulle der etableres en motionssti i Billeskoven.
Poul fremviste kort med forslag til begge dele.
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Der var derefter en debat om emnet, hvor der kom yderligere forslag frem, idet der også
skulle tages hensyn til de midler vi har til rådighed fra Mette købmand.
Forslagene gik ud på:




Flere bænke sat samme i gruppe.
Nok bænke ved hytten.
Shelters i forbindelse med hytten, der så kunne bruges i forbindelse med
Hærvejsruten
Julebelysning

Aftalt at Poul tager det hele med til Lise fra Byplanlægningen og laver endelig aftaler.
Resultater bliver sendt ud på mail.
Knud oplyste, at der i forbindelse med mødet, var blevet fremlagt en del ønsker om
driftsopgaver, som vi mener kommunen mangler at lave i byen. Ønskerne ville de gå
videre med til driftsafdelingen.
5. Sankt Hans fest 23. juni 2019. Evaluering
Poul oplyste, at der havde været mange til Sankt Hans feste, der havde forløbet flot. Der
var blot problem med højtalere, der ikke kunne høres langt væk.
Poul har efterfølgende talt med TRIM (Henrik H. Larsen) om leje af TRIMs højtaleranlæg.
Det blev vedtaget at vi gør det næste år. Ellers samme koncept.
Knud oplyste, at Godthåb Hammerværks museum stiller med taler til næste år, idet
museet har 25 års jubilæum.
6. Byfesten 31. august 2019. Evaluering.
Poul orienterede om en drøftelse han og Poul Erik havde haft em fremtiden for byfesten.
Byfesten havde nu forløbet i 7 år, og det var de samme personer, der trak læsset. Vi ville
gerne at nye personer kom ind i arbejdet, så de i løbet af de næste 3 år kunne overtage
byfesten. Det var ikke ment som ”surt opstød” eller via var kede af arbejdet. Vi mente blot
at det var rettidig omhu at nye kunne blive sat ind i arbejdet.
Ellers var tanken, at byfesten ville bliver holdt på samme måde i 2020.
Drøftelse af oplægget, som man godt kunne tilslutte sig, og man vil i foreninger arbejde på
at finde nye personer. Evt. helt nyt koncept.
Aftalt at Poul laver en overordnet drejebog med tidsfrister og kontakter. Den kan så bruges
fremadrettet.
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7. Status for regnskab v. Lone
Lone fremlagde status for driften af Samråd og Brugergruppen.
De tildelte midler fra kommunen til Samrådet var næste brugt i forbindelse med Sankt
Hans, Byfest og hjertestarter m.v.
Vi havde midler fra Brugergruppen og stadigvæk kr. 10000 fra Mette.
Orientering tage til efterretning.
8. Drøftelse af anvendelse af midler.
Poul oplyste, at der var kommet et ønske fra 112 hjertestartegruppen og køb af veste.
Godkendt.
Vi havde fået syet vores telte, hvilket kostede ca. 1800,Peter ønskede, at der blev indkøbt rør til placering af flag ved indkørslerne til byen. De
kunne også bruges til juletræer m.v. – Godkendt.
Lone ville gerne stå for juletræer ved indkørslerne med batterilys på. Godkendt.
Der var ønske om genetablering af bænk rundt træet i Ridemandsmølle. Poul indhenter
tilbud fra Tage. Sendes rundt pr. mail til godkendelse.
Når den endelig plan for nye projekter var på plads, kan vi tage stilling til brug af midler fra
Mette og evt. flere bænke.
Poul spurgte om holdning til vores gulve til teltene. Gulvene var indkøbt fra midler fra
kommune. Vi har aldrig brugt dem.
Poul kan undersøge om vi må sælge dem og hvad vi kan få for dem. Orientering via mail.

9. Grøn gruppe. Hvor skal indsatsen være?
Benny orienterede om det foreløbige arbejde i Grøn Gruppe. Der havde i foråret været
afholdt møde med Lars Delf, der havde været positiv både omkring værktøj og brug af ”det
gule hus”. Der var dog ikke kommet nogen tilbagesvar, hvilket var til stor frustration for
gruppen.
Aftalt at Poul forsøger at få fat i Lars Delf.
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10. Ridemandsmølle. Mangler, indsatsområde og lign.
Drøftelse af mangler og hvordan de kunne rettes.












Flere borde i salen er defekte.
Gardiner i foreningstuen og særdeles toiletterne trænger til udskiftning.
Der mangler et opslag om rengøring af salen og tilhørende køkken. Laila sender
mail til Poul der laver.
Generel utilfredshed med rengøring af toiletter, speciel ved foreningsstuen.
Der mangler en affaldscontainer mere.
Hvorfor er der ikke sorteringscontainer på stedet?
I forbindelse med gulvslibning, ønskes også slutrengøring, idet der er meget støv,
ligesom man ønsker borde m.v. sat ind igen. Det er hårdt arbejde for dagplejerne.
Dør til ungdomsklubben binder i regnvejr.
Der ønskes nye koste m.v. til rengøring
Man mangler en thekande?
Udskiftning af hvidevarer. Hvem står for dette?

Aftalt at Poul tager kontakt til kommunen (Lisbeth) for afklaring af ovenstående. Retur svar
i mail
11. Ugeavisen udkommer ikke mere. Hvad kan vi gøre. Ved Knud
Knud orienterede om de mangler, der var opstået ved nedlæggelse af Ugeavisen. Vi
druknede i den store avis fra Aalborg og den var dyr at annoncere i. Kunne vi evt lave
noget med Støvring og Nibe aviser.
Jørgen og Susanne oplyst begge, at de allerede havde fået etableret kontakt til aviserne.
De vil også optage beskrivelse af aktiviteter, men vi skal selv sende det ind.
Hvis man skal have noget i Aalborg.Nu, skal man også selv skriv ind.
Susanne oplyste, at man som sædvanlig kunne få et stykke i kirkebladet. Næste deadline
var 01. november.

12. Møde med Svenstrup Samråd ?????
Poul oplyste, at han havde fået forespørgsler fra Svenstrup Samråd om fælles møder.
Efter drøftelser blev det vedtaget, at vi ikke havde behov for sådanne. Poul tager kontakt til
Svenstrup Samråd og oplyse det.
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13. Bordet rundt.
Søren: Folkedanseren fortsætter også denne vinter.
Poul E: TRIM afslutter i uge 48, hvorefter der er selvtræning.
Der opstår tit P problemer ved købmanden. Opfordrede til pæn parkering, så
myndigheder ikke skulle indblandes.
Erik: Der er stadigvæk stor søgning til skolen, så man oplever at man skal sige nej til
børn, der bor i Godthåb.
Man arbejder stadigvæk med Multihuset.
Efterlyste et fortov langs skolen. Undrede sig over, at man skulle slutte lige der.
Skolen havde rester af 2 telte som Samrådet kunne få. Aftalt at Poul kontakter Erik, når
plads er fundet.
Jørgen: Historisk arkiv vil stadigvæk gerne have gamle referater fra generalforsamling og
gamle regnskaber, samt gamle foto.
Susanne A: FDF afholder banko den 26/11. FDF har 16 medlemmer og 3 ledere.
Menighedsrådet har holdt suppleringsvalg, idet der var flere, der var trådt ud. Valget
overstået og Menighedsrådet fuldtallig.
Julemarked afholdes den 23/11
Familiekoncert vil bliver lavet den 11/03 2020
Caroline: Var nytiltrådt leder af ungdomsklubben. De havde nu været i gang med at rydde
op og få malet. Der var godt gang i klubben og stor søgning.
Hvis andre foreninger havde brug for lokaler, kunne man muligvis låne deres. Tak!
Knud: Oplyste at man nu havde fået lavet program for museet 25 års jubilæum:
Marts/april – generalforsamling
03 juni – Reception i cafeen og præsentation af Peters nye bog
07 juni – Sæsonåbning
30 august- Sæsonafslutning
Herudover vil der bliver afholdt de sædvanlig aktiviteter. Se nærmer på Museets
hjemmeside og kalender i Samrådet.
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Peter: Borgerforeningen tænder det store juletræ på festpladsen den 30. november. Der
bliver sang og noget varmt.
08. december er der juletræ for børn.
I februar 2020 bliver der opført et stykke fra Jomfru Ane teateret i Forsamlingshuset.
Lars: Oplyste at Taekwondo klubben var nystartet her i Godthåb. Den dække det sydlige
Aalborg og Godthåb/ Svenstrup. Den var åben for alle. Alle kunne komme og få en
prøvetime. Der trænes mandag og onsdag.
I forbindelse med arrangementer i Godthåb, ville klubben kunne komme og lave opvisning.
Poul: Der var kommet en forespørgsel fra en privat person om optagelse i Samrådet.
Jf. vedtægterne kan der optages enkeltpersoner, der udfylder en plads i Samrådet og
godkendes af Samrådet. Derudover er det kun repræsentanter fra foreninger og
institutioner, der optages.
Drøftelse af emnet.
Enighed om, at fastholde de ovennævnte kriterie, men man kunne komme og deltage i en
del af et møde, hvis man havde et specielt emne at fremføre. Årsmødet var ligeledes
åbent for alle.
Poul tilskrive ansøgeren om beslutningen.

14. Eventuelt.
Næste møde: forslag til møde i februar som årsmøde??
Enighed om, at holde næste møde som årsmøde.

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 17 til 19. Foreningsstuen i Ridemandsmølle.

Poul Tradsborg

